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Nr. 24 DERDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
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In het ontwerpvan Wet geluidhinder (nr. 13 639) worden de volgende wij-
zigingen aangebracht. 

In artikel 1 wordt als omschrijving van «geprojecteerde woning of ge-
bouw» gelezen: «een nog niet aanwezige woning of nog niet aanwezig ge-
bouw, waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de bouwver-
gunning toelaat, maar deze nog niet is afgegeven;». 

In artikel 1 wordt in de omschrijving van «geprojecteerde weg» in plaats 
van «onherroepelijk geworden» gelezen: «geldend». 

In artikel 71, eerste lid, wordt in plaats van «krachtens artikel 53» gelezen: 
«krachtens of met overeenkomstige toepassing van artikel 53». 

In artikel 73 wordt in plaats van «, op grondslag van de bestaande of van 
toekomstige omstandigheden» gelezen: «en met inachtneming van welke 
bestaande of te verwachten omstandigheden». 

Artikel 92, eerste lid, wordt gelezen: «Artikel 91 geldt niet ingeval gehan-
deld wordt overeenkomstig de artikelen 93 t/m 98, tweede lid.». 

In artikel 92, derde lid, wordt na «Artikel 91, eerste lid,» ingevoegd: «on-
verminderd de ingevolge die wet geldende andere gronden tot aanhou-
ding,». 

In artikel 108, eerste lid, wordt in plaats van «aanwezig is» gelezen: «op-
treedt». 

In artikel 116 wordt in plaats van «, op grond van de bestaande of van toe-
komstige omstandigheden» gelezen: «en met inachtneming van welke be-
staande of te verwachten omstandigheden». 

In artikel 124 wordt in plaats van «krachtens artikel 53» gelezen: «krach-
tens of met overeenkomstige toepassing van artikel 53» 

In artikel 139, eerste lid, onder b, wordt in plaats van «naar zijn oordeel» 
gelezen: «naar het oordeel van Ünze Minister». 
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In artikel 180, tweede lid, wordt in plaats van «krachtens artikel 41 of 53» 
gelezen: «krachtens of met overeenkomstige toepassing van artikel 41 of 
53». 

Artikel 182 vervalt. De artikelen 183 t/m 185 worden genummerd: 182 t/m 
184. 

Toelichting 

In het concept voor de tweede nota van wijzigingen was oorspronkelijk in 
artikel 181 voorzien ineen verdergaande wijziging van de Wegenverkeers-
wet dan in het oorspronkelijk ontwerp van Wet geluidhinder het geval was. 
Bedoelde wijziging hield een met het oog op de voorkoming en beperking 
van geluidhinder wenselijke wijziging van de strekking van genoemde wet 
in. Een zodanige wijziging is reeds aangekondigd in de memorie van toelich 
ting. Aangezien het bij nadere overweging aangewezen leek de betreffende 
wijziging niet middels het onderhavige ontwerp aan te brengen, werd zij in 
de uiteindelijke nota niet opgenomen. Daarbij werd verzuimd het met de be-
doelde bepaling direct samenhangende artikel 182 (tekst tweede nota van 
wijzigingen) eveneens te doen vervallen. De overige wijzigingen zijn tekstu-
ele verduidelijkingen. 

Binnenkort zal de Kamer een gewijzigd ontwerp van wet bereiken, waarin 
tevens een aantal zetfouten is gecorrigeerd. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 
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